Nieuwsbrief nr. 4 – April 2022

Tilburg, 1-4-2022

Beste leden,
April alweer, gaat snel dit jaar. Zo zitten we gekluisterd aan huis en nu kunnen we weer volop naar buiten. Lesavonden
volgen en eerstehulpverlening op evenementen ondersteunen. En ook alweer cursus EHBO-diploma en examen gehouden.
Hercertificeringen afgewerkt en al met al we zijn weer volop in beweging.
April 2022.
Lesavonden:
13 april: Reanimatie lesavond
26 april: Letsels en ziekten in de ademhaling o.a. stabiele zijligging, verslikking
Let op 19-april wordt verplaatst 26-april deze lesavond is een week later i.v.m studiedag medewerkers
Contour de Twern.
INSCHRIJVEN LESAVONDEN!
Het inschrijven voor het volgen van de lesavonden is sinds 1-maart-2022 niet meer noodzakelijk. Je kunt weer zonder
inschrijving naar de lesavonden komen.
UITZONDERING:
Voor de reanimatie- en EHAK-lesavonden is inschrijving verplicht omdat het volgen van deze avonden aan een maximaal
aantal van 12 personen is gebonden. Dit heeft onder andere te maken met een maximaal aantal personen per
instructeur. EHAK-lesavonden zijn ook toegankelijk voor EHBO-gediplomeerden, onderdeel van het EHBO-diploma is
EHAK.
Ook voor speciale avonden zoals oefeningen, lezingen, Algemene Ledenvergadering, enz. vragen wij om uzelf in te
schrijven. Dit omdat wij graag willen weten hoeveel leden we kunnen verwachten vanwege de planning en indeling van de
avond.
Algemene Ledenvergadering.
Deze wordt gehouden op donderdag 28 april, aanvang 20:00uur in de Duinenzaal van wijkcentrum ‘t Sant.
Omdat Spijkerbeemden op donderdag gesloten is wordt deze verzet naar;
Wijkcentrum ’t Sant, Beneluxlaan 74 Tilburg.
Wij verzoeken om aan- of afmeldingen aan te geven bij info@petrusdonders.nl of via 06-22433557. Dit om een idee te
krijgen hoeveel leden er zullen komen.
Alvast bedankt voor je medewerking!
Buitenoefening.
Op 24 mei 2022 organiseren we weer onze buitenoefening. Deze wordt gehouden in Karen Weening Speeltuin
Lavendelweg 189 Tilburg. Aanvang: 20:00uur. Op het moment zijn we volop in voorbereiding met de casussen uit te
werken. Wij hopen dat na twee jaren we weer een succesvolle oefenavond te kunnen verzorgen. Aan de organisatoren zal
het niet liggen maar wij zijn wel van onze leden afhankelijk. Verrijk je eerste hulp kennis en vaardigheden op deze avond.
Je werkt in groepjes waarbij je met elkaar de letsels/ziekten aanpakt. Door deze samenwerking leer je van elkaar en heeft
iedereen een verrijking van deze oefening.
Laat je niet kennen, durf het aan en met elkaar!! Ook geoefende leden staan wel eens voor verrassingen.
Eerstehulpverlening.
Er is een uitbreiding geweest van materialen voor de eerstehulpverlening bij evenementen. We hebben een partytent
(stevige uitvoering) aangeschaft om als EHBO post te kunnen functioneren bij evenementen, waarbij de organisatie de
ruimte niet heeft voor een EHBO post. Ook een behandeltafel en een tweetal klapstoelen als inventaris voor deze post.
Ook willen we nog een rolstoel en brancard aan deze uitbreiding toevoegen. Dit alles voor een betere service verlening
naar de zorgvrager.
Dondersteentje-Weetje.
Zoals je al gemerkt hebt verschijnt het Dondersteentje vanaf de start van de lesavonden (1-maart-2022) een keer per
maand en wel tegelijk met de nieuwsbrief. Dit omdat de lesavonden weer (vrij) bezocht kunnen worden en de instructeurs
weer tijd krijgen voor de les voorbereidingen en het verzorgen van de lesavonden.
Namens bestuur:

René Suppers
Voorzitter EHBOver. Petrus Donders Tilburg

EHBO-vereniging Petrus Donders 93 jaar een begrip in Eerste Hulp opleidingen en
eerstehulpverlening.
Voor meer informatie: www.petrusdonders.nl
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